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TOTO DVOJČÍSLO Prodává se po 60 half

Oficiala organo de bohemaj Esperantistoj kaj de CENTRA ASOCIO

noun UNIO ESPERANTISTA.

Casopis Geských Esperantistů
vychází lukrát ročně (kromě eliras monate (krom aŭgusto

srpna a září). kaj septembro).

Redaktor : Ed. Kiihnl.

Předplatné (ročně 3 K pro Rakousko, Fr. 375 pro cizinu), & vše

týkající se časopisu, budiž zasláno ouze na adresu: „Časopis Ce-

skýoh Esperantistŭ“, Praha II.—20 , Dittrichova ul. 7. Redakce

vyhražuje si právo upraviti články pro tisk. Netištěné rukopisy

se. vrátí, byla-li přiložena známka; pracem původním dána přednost.

Abonpago, akceptata por almenaŭ unu jaro (Fr. 3'75 : 1,50 Sm

por fremdlando, 3 K por Aŭstrio), kaj čio, kio koncernas la

gazeton, estu sendata nur laŭ la adreso:

"buoni: Českých Esperantina“ an Praha 11. (Bohemujo — Aŭstrio).

II.—2023. Dittrichova ul. 7.

La redakcio rezervas por si la rajton korekti la manuskn'ptojq

por la preso; la ne regitaj manuskriptoj estos redonitaj, se om

almetis postan mar on. Originalaj artikoloj estos čiam pre*“"e

 

Účet poŝtoĵĝiciĵmtoĝitomy 93.281.

BIBLIOTEKO DE „ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŬ“.

ED. KŬHNL. N—o 1. PRAHA.

PRAHA: llustrita gvidlibro per turisth

(44 bildoj. 63 paĝoj.) PREZO: GO heleroj aft. (25 Sd).

N-o 2.

Právě vyšlo:

DeVeno kaj historic de Esperanto.

Modela legolibro por kursoj esperantaj.

Premo air. 60 hel. (fremdlandez 3 respondkuponoj.)

l-IROĈNĴK Časopisu Českých Esperantista
ŠLQW) _obsahuje zprávy o současném rozvoji Esperanm u nás

1 v cumo, článkv psané Espemntem (původní i řeložené), po-

sudky blbliograňcké & t. d. Gan Wo ročníku l. (Bez (31518

druhého K 2'50.)

 

 



PHRTO OFlCl/leji

enhavas artikolojn, (wizojn k. t. 11. da B. U. E., kies komitato reduktas ĉi

tiun rubrikon. Dcnumrlojn Mi informoj/i adresu: „Bahnna UNU) Esper-

antista“ (Al sekretario 5-a li. Pra/fluidan Praha [. 3-12. Esprrunta— lwfejo

„Union“ Frrdinandora tř. “!!/.

["S'rmcoxi SVAZ CESKÝCH l—ZSPl—IRANTIS'H'

BOHEMA UN l U ESPERANTISTA

CENTRA Asorm m: nom—t.n.“ ESPERANTISTOJ

B. U. E.

JARLIBRO kaj Oficiala Adresaro de ventra asocio EOREMA

UNIO ESPERANTXSTA (pli frue Faukner-Adresaro> eliros en komenco

dv jaro 12909. (tii mhavos krom adresoj de samideanoj bohemaj

ankaŭ adresojn de fremdlandaj korespondantoj kun detala cilo de

spec'ialaj deziroj. Petoj pri enskribo estu akompanataj (102 inf.

respondkuponoj (20 sm. Sciigu (legelllell al la redakcio: 1. nomon.

okupon, loĝejon: 24 pri kio kaj kun kiuj nacioj, proi'esianoj vi deziras

kore.—;pomiadi; 3. per kio vi povas servi al viaj korespondantoj

(per interŝanĝo de kiu, ĉu per iaj informoj. konsiloj pri vojaĝo

k. t. p.): 4.1:in volas, povas aldoni jaron de naskiĝo, lingvojn

sciatajn. kiun manieron de kor. li preferus (il. k, let., k. ——.l Spe-

cialaj deziroj estos represitaj por alpago de 4 Sd por Clu linio.

Al ĉiu aliĝinto. kiu estos sendintalasmnon supre nomitan. estos la

Adresaro sendita tuj post eliro afrankite. ].a Jarlibro estos sam-

tempe statistika manlibro de bohemaj Esperantisloj. ĉar ili trovos

tie ĉiujn datojn. kiuj konec-mas iliajn societojn. Nova kajero de

Adresaro eliros tuj, kiam kolektiĝos 300 aliĝoj. Laŭpove esios

enskribitaj ankaŭ adresoj de tiuj. kiuj sendis sole sian adreson

ne dezirante la Adresaron aĉeti. (Petu prezaron de anoncoj '.l

('io estn adresata sole al: Jarlibro de Bohema Unio Esper—

antista. Praha I. 342. Kafejo ,,Union“.

Ni atentigas, ke s-o Faukner—Hostaĉov, kiu transdonis la

pluan redaktadon kaj eldonadon de adresaro al nia B. L'. E. ne

akceptas plu adresojn.

mému a oficialní adresář českých Esperantisti (drive

Faukner-Adresaro) bude vydáván od 1'. 1909 ústředním svazem

Bohema Unio Esperantista. Bude obsaliovati vedle adres českých

m



l'lspcrnutistu táž adresy dopisovateli: cizozmnslgych s podrobněj-ším udáním zvláštních přání to čem přejí si dopisovnti). Přihláškydo tohoto adresáře budtež proxázeny ohnosem 40 hal. ve znám—klll'h. Sdělte redukci: ]. jmeno, povolání. bydliště; 2. o čem us kterými národnostmi (stavy) chcete si dopisovati: 3. čím můžete
posloužiti svým dopísovatelům (výměnou čeho. informacemi o čem.nulou při wstování u pod.): 4. kdo si přeje, může udati svůj věk.jnzyky. která ovládá. jak chce dopisovati (zdá dopisy. kor. lístky).
Zvláštní přání otisknou se za poplatek 10 hal. za řádku. Každému.kdo přihlásil svou adresu :] zaslal zmíní-ný obnos 401ml., bude:n'lrvszii' zaslán ihned po vyjití vyplácené. — Adresář bude zároveňstatistickou příruíkou našich Esperantista, neboť budou v němuveřejněny datu. týkající se našich spolků. Nové číslo adresářevyjde ihned, _jnkmile sejde. se tři sta přihlášek. (Pokud dovolí místo.budou uveřejněny tež adresy těch, kdo přejí si byli zapsáni, avšaknez.-\slali předplatné 40 hal na sešit,)

Přihlášky budtež adresovány pouze: Oficiala Adresaro deBohema Unio Esperantista en Praha I. 342, Ferdinandova tř. 29tlínvárna „I,'nion“). Žádejte cenník insertů!

Poznamenávámu. Že p. Faulkner-Hostačov. který pcstoupildalší redigování a vydávání adresáře nmšemu svazu B. U. E.. ne—
přijímá jíl adres:

Propagace : organisace. Dne ti. prosince přednášel v Mladé
Boleslavi jednatel B. l'. lf]. u v ('I. Brodě red. C. C. 15. — Vsemspolkům i_imllíotliv_\"|n propagátorům byl zaslán právě vydanýpropagační list 0 l—lsperántu s vybídnutím. aby v místních listechuveřejnili. že za náhradu poštovného interesentům se zašle klíč
lisporantn a tento list. 72 jinýoh ohěžníků rozesílaných nášímspolkům uvádíme zvláště vzor žádosti a pokyny při zadávání stanovspolkových.

Korespondence. Agenda B. l'. lG. stále vzrůstá, o čemž svědčíprotokol. který dne 14. prosince vykazuje 3120 Čísel. z nichž 620od 10. listopadu.

Kongres českých lisperamtistu v Praze 1909. Výbor rozeslalvšem předním českým i esp. \'ásopisům zprávu o pořádání tohotosjezdu. která v mnohých listech již byla uveřejněna.
Zkoušky. li vánočnímu termínu t27. prosince) přihlášeno pětkandidátů.

Esperantská čitám časopisů zřizuje se v kavárně „Ifnion'íDoporučujeme pražským i venkovským Esperantistům, aby tetov_í'hodne novinky hojně užívali.

Přednášky o Esperanta Výbor B. U. E. žádá stoupence našímyšlenky kteří jsou ochotni pořádáti přednášky o Esperantu Vesvem okolí, zvlaste po českém venkově, aby zaslali mu (Praha I.342 Kavárna ,.l.'NlUN"| svou adresu s udáním podmínek.



 

F'řl RTO NEOFlClřlLH.

Ed. Kůhnl: 01fo};

METHUDICKA CVICEBNICE ESPERANTA

PRO SAMOLTKY A KURSY.
“Dokončen“

(Všechna práva vyhrazena.)

ÚLDHA VIII. Jam ne . . ., ne . . . plu.*) Vu mnohých případu-h

může býti použito hud" toho neh onoho vyrazu. Ale n e \' z (l _y kryjí

sv pojmy obou. Na pl'. místo: na parolu plu nemůžeme říci jam nc

parulu. Jam mm"! přibližně změnu stavu. plu vztahuje se spíše

k trvání. Jam nv může se vztahovati {ŭ"/, k něčemu. co dříve ne-

bylo. nlv (*0 bylo zamlwleno, — nc pln mi? se k něčemu, co již

trvalo dříve. Na pin, ač jsem vás nikdy nenavštívil ale nml jsem

pouze úmysl tak ui—inití, mohu říci (změnil-li jsem svůj úmysl) mi

jam m: vizitos riu ; avšak mi rm ua vizitos plu mohu jen lvenkráte říci,

pak-li již dř'fo jsem \zls navšu'lvm'al: (již vas nenavštívím: již vás

nebudu navštěvovali).

Pli místo plu lze často užíti. za“ ne;- v kazdem případě. PhD.;

plí multe, pln daŭre, pli mnlproksinwn. pli mať-í množství, počet„

plu značí trvaní. \'e výrazech absn'aklnívh často se smysl obou

kryje ale chceme-li mluvili přímo o množství nebo o trvání, pak

tiu-ba obě slova správné rozlišovali.

Neniu. Koula. Neniu mlejně jako m, kiu, Na Fiu) má význam

namůslky (zájmena), kdežto „min (a pod, iu, kiu, tiu, (tiu) ma vyznam

adjektivní a vyjadřuje alruh, povahu. Prvych slov možno užíti se

jménem podstatným nebo bez něho muk pi'imyshti lze slovo homo,

('lověk). Pi: Kiu mda? Vmis Petro ; múz; holista ; venis li. Kdo přišel ?

I'Í'išel Petr; pi*íšvl obuvník: pi""el on. En kiu urbo vi fuĝas ? Mi loĝas

011 Londono; mi [ul./ĵus m tiu ĉi url/u. \'e kterém miasto bydlíte ",'

Bydlím v Londýně: v tomto městě. En kiu urbo I'l. fuĝas? \: jakém

městě bydlíte? Mi loĝas ('n bt'la url/o, ml ![I'ťlllll'l Urim. Bydlím \'a-

krásném mčstě; ve Velikém městě—.

Přillovco ve smyslu předložky můžeme použít. vyzaduje-li

toho smysl ví-ly. Je—li příslovce odvozeno ze slovesa přechod-

ného (které pojl se s padem čtvrtým). pak vyžaduje tez pád čtvrtý-.

koncornc tion * kin koncernas lion, rilate tion kio rilatas tion 1pokud

toho se tyč-el; nahražuje—li příslovce slovo, které, může se pojlti

se jménem podstatným jen předložkou, pak opakuje se tato před-

ložka: kaŭze: dr tiu „; pro la kaŭzo (ln fin (za tou příčinou), raepondt:

al m'a dmnundu = kiel rzzwpnmdo al via demando (odpovědí na váš dotaz)

je—lí příslovce původní. nikoliv odvozené, které samo sehou má

 

') Dle Zamenhofa: Revuo (Respondoj).

10“
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\'ýznmn předložky. puk \?er sn se jmúnmn podstatným hex jnké»

koliv pl'wllí)Žlí_\' :: box nklcusmivu: spifl“ min malami/m (\'zmlm' mému

nepříteli). \' p o (' il y l) n )" (= 1) p i' i p a rl “ 0 h lépe užílí lui'mlloiky

jc noho n'u'stu Ít'lU nickusativu.

H ln S\ z vii-ul pí'cklúdznjí se povšH—hnb slovem bleki. K pim—

ni—jšínm označmu skládají se „(kdy olu? slovu: Gevnlhleko— i'elmt.

hm'ohlekmlo— lmi-em". ŝnl'hlpki — mem—ti n pod. Pouze pro výra/„v

nejčastěji v mluvě uziv-uni jsou tvary zvláštní: hojí šli-kali.

m in u i, — mnouknli. ,L'!" u n t i _ ohroohtnti. k ri agi —— i'mri (lem.

p o pi —— ('\'Hlkilli, pištňti.

7. {: j m v n () oznnčujírí \'lnsmíkn l—FS) :

Tnzncí :1

\"/timigi: lx'lliŝ — (*Í, .,IlŭHOZ. JICJICHŽ,

Ukuzovm-í: TIICS - TOHO.

Zobwuující: (Encs - KAŽDÉHO.

Záporovó: NlCNIICS - NIN.

Nom-ano: ncs - Nllim. ('lSI.

P i' i k l u ll _v: Kies punon \'i mangas. ties kanton Icumu. ("i

chléb jíllilš. toho písen zpívej. Nenies potenco estas tiel granda ke

li povu malebligi tiom Nir—í mnu nom' mk velikf. nby to mohl

znonmžniti.

PRl'ĴDPUNY A PRÍPONY.

l'í'mlpoun -eks odpovídal českému [) y \' u l _\": vksnlinistm -

bývalý ministr. vkspnstro — h)" ml)" kněz, eksoficim — býv.—nl)" tlu-

stojník, eksprezidanto - býv. pi'mlsmln. oksinslruiŝto - býv. učitel.

oksprofvsoro — býv. profesor, eksnu—mhro — bývalý ĉiam. eksigi -

vyloučili. svsndili: eksiĝi — vystoupiti. \'zdáti se (z úřadu!.

Přípona —estr značí n zi (- v, l n ik n, p ř e d s t n v v n (3- h o nul—

sl' " ěl \' (“v: url—estro — starosta města. ŝipestro - kapitán lodi.

lN'lHXlPSÍYO — správce školy. impm'íeslro - ('ísni', vilaĝestro — pix—ll-

stnvený vesnic-o. landestro » místodržitel, fabrikestro - správce tn-

\':'n'ny. klulwslm — pi'edswln klubu, paroĥestro - Farář—. regiment-

estro - plukovník.

Přípona —C-j připojena ku tlruhó nebo i ti'oti. čtvrté už pult"

hlnsre křestního jména muž s k (,- 11 o, mlrobŭuje je: Johano - Jun.

JUC'ĴU. Johnnĉjo — Jeník: Paĉjo — Petřík; Josefĉjo — Josífek; ni“-kd)"
i slovu u l (\ (* zdrobnujo 50: patro - paĉjo (tatínek, ,.Íáfff'l.

Přípona -nj zdrobnujo podobně jména ženská: Mai-io Manjn,

“(MNP — Mařenka; Elinjo — Elinknz rovněž: slovo matka se

““im"“ Z'lml'ňujťí l'iih'ino — panjo lmnminka. „máma—““.

lli'íllmm —llm nemá přesně stanoveného významu a jest ti'elm
unu—"ili so ._<lm*uxn utvořenýln příponou —um jako slovům jedno-
duvhytn. ((X—lsm mammmji vím užívanou kolem něčeho. naplňující
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"(300 :1 _11: kolumo — lime-0. lu'ustumn - iiiipi'seukn. 1112111111110-

iimnŝum. lMlŜHIIH) — náhubek. kam.-111111110 - po:!pntok. montonunm -

p(11ll11'111l911. hutonumi — znpiimti. ki'uoumi — uiii'iZovrti. plenumi -

splnili (pl—1111151 -1111|11111'ti1. ;:115111111i— (mliutnzivziti, 1511111111111-lz'1111z1ti

hlavu. ŝuhi'umi - ki'ŭiti rmnony. pnilwhrumi — 11171 \1111 1111'k11ti,111111-

1'111'111111111 - iiz'islydiiuuti. iirulunm—ziipzil. \'eiitumi — ovivnti, ventu-

111il<1 - \'bjíi'. f'mstumí — niiii'zati. foliumi — listovuti. „a'/411110 -

SkÍ'ÍIlQI'. 11121s11'11111i — l1ospmlz1i'ili.„151111111 — l'OZiYMÍ. komunumo —

nhm-. svrpentumi - i(l'UUliii sc (inim lmxin xonumi — (nulami.

ŝtrumpuum — |1nllvuzok. lnkiumn — nilif'i nwb). Intiuui - 1030 mi,

Haukumi — in_iilnli. lini'zizitumi - vi'/.opusiiL pni'tumn — zhnnvk, amind-

umi — koiiti su. proksimunm — přibližně. nsi, rentunm — Úrok.

si111111111i — “piu'-iii so. ukulumi — iiivmi 51-110 ()(-ku.

\' ŝ 11 (» 11 v c 11 t" 11 (1 11111111 moŝto 112111111 sv v !ispvl'mml ku

překladu lump—li iitulu v 11:11'011111'1111 july-ich: \'ifi imperiestra

mnŝtu. \'nŝv \'niix'wuisivo. \'111 i'vfi'zi moŝto. Vaše královská milosti.

\'iu princ“ moŝto. \'21švk111'kvv1'jns11osti. \'ia opisknpn 11109111. Vaše

liiskupskii milostí. Vin grafa iimŝm. \'ziŝi— hmm-cí11'1ilosti. \'i21

moŝto. \'ziŝnost. lŝlulmi'mii.

I'IH'ĴHIJCI) Plviiil)l.07.iii\' _,\ SMXJICK.

Pi'ei'oik' _34 Vi mwh—smn sia—vu, kuni sia >poj11jí \' tuk 2'11111'1

pudy pi*mllnzkun— sc jino-ny pmlŝtatn)" mi nvh“ uzinif-stkznni (s 110-

111'C'itý111 zpusoiwm 1111120 sv pojiti pouze por pro, anstataŭ misio,".

tuto vždy zm-hovnji t\':i1' 11 n 111 i 11 u i i v 11 i. (Akkusativni tvar -u

po pi'edložce Ziivis'i 11:1 jiných mix"-11151011; \'17. úlohu III.)

V lispernntu md každá pi'ediokkn \'ýzn n 111

p i“ :: s 11 (= u 1' (' e 11 _v; nnuiuizujc-ii smysl věty d:)Sansnů, které před-

ložky užíti, užijvn'm pix-dlozky „jv nebo 11-3kdy ta'-ž pouhý akkusntiv.

Pi'udložky 7.11;11'=1'(—1' 11119101

m \n ve: En la urbo. \'0 nmm".

(fc u, pi'i: Mí estis (% n'. Byl jsem u \'zis.

al ic, ke. ku: Mi [,sz ul wi. Šel jsem !( 171111.

(Značí též ti'eti paid :. Dwm al la birdoj (dn-un. Dej pizikim'i \'mi".

sur m1. (na povrchui: Sur la turo. Nu zemi.

super nzu]: Super la, Hymnu. Nzul krajinou.

5111) pod: Sub la urbo. Pod >:t1'01110111.

„pud pi'i, vedle, 11: Apud la altaro. (,' oltáře.

anta?, před: Vi staras antaŭ mi. Stojíte přede 11111011

post zn: Post la kurteno. Za zát—1011011.

(fir/mŭ kolem, okolo: Ĉirkaŭ, la urbo estas muroj. Kolem „Msta jsou zdí

prefer mimo, kolem model): Ĵus ili iris prch—r niu fmvstro. Právě ŝli

kolem našeho okna.
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kontraŭ Jmprutl. proti: Ni lnĵax kontraŭ la nm;/m. Bydlíme naproti
museu.

du od (místo odkud se vzdalujeme}: Ni vemu da avo. Pí'ícházínw
od dědu.

Značí též druhý pád : Labora (10 min fratino. Prime m(— sestry,
el z (východiště, původ. látka, 7, níž je něco udělzlnoh. El la kal-

(lrono (elirus myom. Z kotle vychází páru. Umi ul ili. Jeden
z nich. Pato cl (nýt/ih). Hrnec z hlíny. El tio sr'kvas: Z tuho ná-
sleduje . . .

g'is až (až k): Mi akompanas vi): ĝis ria Jomo. Doprovodím Vás už
k vašemu dmnu.

('ksttcr vně, mimo: Li lug'fm das-hr la urbo. Bydlí mimo nli-sto.

inter mezi: Inter (livt'maj naciaj. Mezi různými národy.

tra skl-zo (7. pád): Tra Ia fenestro. Oknem.

trans za {na druhé straně): Trans Alpoj Estas pli bela velcro. Za Alpami
jest hezčí počasí.

jm tu. zde: Jm ('stas lwrczulu! Tu jest lmvíi'!

Předložky značící čas:

en \", ve: En la dudeka jun.-mzh). \'e dvacátém století. En tri tagoj mi

respondos. \'9 tl'et—h dnevh odpovím.

"Maŭ před: Antaŭ. kri): jam] mortix la reĝo. Pí'ml pěti lety (je tomu
pět let) zemřel král.

pust po. zu: Post tri tugqj mi ras'pamlos. Po lí'Poh (Inet-h (za tři dny)

odpovím.

th' od: Mi (sama.—: li." du fin tempo multa Clim jej od té doby velice.
dum během, za, po i-ns. Zatím co: Dum kmr tagoj pluvis. Po čtyři

dny pršelo. Dum la manĝado ne parolu. Pi-i (za) jídle nemluv.
ĉirkaŭ: kolem. usi: Ŝi revenos- ĉirkaŭ la doku horo. Vrátí se kolem

desáté hodiny.

;iu o. v: Ŝi rm'mos _iť la. (Mm hum. \'nltí se V 10 hodin.
ĉr při. 11: ĉe tiu okazo. Pi'i ns příležitosti.
(ii-< až do: Dr sahala ĝis mardo. Od soboty do Mer)".

Předložky značíví příčinu, důvod, účel:
Jr od (7. pád): Pala (Ic finta. Bledý strachem. Do fajrero ekbrulis la

ŝtipo. Od jiskry vznílilo se poleno.
pra pro (příčimnz Ni umas lin pro Ilf: sim—ento. Milujeme jej pro jehonpi-ímnosl.

IM" pro. zn: Pur ĉiu tago mi rivm'tw kmín kronqin. Za každý den dost-tl—
vúm pět korun. Por miaj infanoj mi aĉetis ludilojn. Pro svédrn koupil jsem hračky. Plumo por skribado. Péro ku psaní.Pw— před inlinitiwm značí \'ždv \'1 (“ el.' Ni manĝas por vivi-
Mw. abychom byli zm (zim.
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Předložky značící zpusob:

luŭ dle, |;odle: Laŭ la ordono rlt' mi" pufru. Dle rozkazu mého mtw.

anstataŭ místo: Anstataŭ labori li ludas. Místo nhy prncovaL (pruvo-

\'nti) hrnje.

kontraŭ 1m; mti: IU lun,-ux malamon kontraŭ mi. Mají zlost mi mno.

malgraŭ vzdor ((tema), přes mov. nehledě: Patra foriris „mi!/rm? mia

mulpvrmmo. Petr odešel pí-os můj zákaz.

km: s: Li rigardas min kun miro. Hlvdí na mě s podivoním.

sm bez: N? povas uzi akuzutirvm sm prqmziúo. Můžeme užíti akkuszr

Iivu bez předložky.

];rum kromě (("—eho), vyjmu. mimo tro): (lle snlyshl vĉ—ty zum-l' ]::me

buď pouze noho tu k (» i: Neniu estis mz lu guton“ krom li.

Nikdo nel—yl \' salonů kromě něho. —— M'i soil/x krom hz franz—a

Íínym ankaŭ la anglan. lfmím kromě: fmnčiny též nnglič-inu.

)u'rtrr mimo: Li venis protwr „iM/da. Přišel mimo oĉek:'l':k|1i.

Pi'edlnkku znui'ini prostředek. nástroj:

pri" překládá se 7. pádem: Xi ridas pw“ luo/.tuluj kujuňzlax IHI“ lu arkioj.

\'idl'mo ()(-ima ;) slyšíme ušima.

Předložky znnůící míru, předmět.:

P“ po: ()ui rmulux lu l/il'ruu 1m líh—„j. Prodi: ':ljl' pivo po lin'evll (lm

líh—y)

du uží :. se po výrazech znať'ících množství. míru, váhu :: pod.

(Viz úl. III.)

pri o: Mí mrg/(u: pri ili. Stan—{nm se o nix.

 

Předložky užívané jako předpony:

ul: aldoni přidati, ulpaĉi přikročili.

rn: ('npaŝi vkrof—ili. enskribu zápis.

dr: drfali spadnomi, drsalti se,—:koůili.

sur: surglni nule-pití. surxkrilw nápis.

super: superrego nadvláda. supa-mmm: nadpřirozený.

antaŭ: antaŭtuko zástěru. untaů'rirli pí'edvíduti.

trans: transflugi přeletí—li. trunŝpusi přejití.

tru: trabori provrtmi. fralvyi pročistí.

Pírlmí: ffirkažprmí nhejmuuti. Cirkum—irl“ nahled.

for: foriri odejiti. forprrmcso dovolení.

rl: "II.—nri v_\'In'-tm0uti. 01,1% Vyho'liti.

intw. interrilato styk, interšanji vyměnili.

kontraŭ: lwnh'uzísturi o.]purovati, kontraŭdiro námitku.

sm: smkapiyo ŝtŭti. sendenta bezzubý.

kun: kmzrmn SCllŭZ“. kunligi sz'lznti.
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UNIVERSALA ESPERANTO- ASOCIO U. E. A.

Jedním z leduln—Zitŭjŝif—h výsledků IV. kongresu jest defi—

nitirni ustavení světového „sdružení l'. li. A., které stane se

v krátké době nojzávažníg' ím mezinárodním orgánem našeho hnutí.

lf. l-Z. A, má zu úí-el usnudniti veškeré styky

mov. i pi'íslušn {ky ruzných národ ii pomoví Espe-

ra n i a n uívoi'iti tak pevné pojílko solidárnosíi mezi sdruženým

C—lvrstvem. K tomu cíli podniká různé služby mezinárodní, jiehŽ

ihned mohou nZivnti všichni. kdo cestuji. (dn—hodují nebjakýmkoliv

zpusobem stýkají se s a-izinou. Nepropágujetedy prímo Esporantn,

nýbrž snaží se, jv aplikovali k potla—Imm každodenního Života.

l'i'em— však nelze podítei'iovari její význam pri propagaci, neboť

 

užii'njír'e Espe—runt). jim je propagujome.
 

A. jest tato: K:.my klub esperantský

roli si d ehun i, :: (deb-giro), který přímo stýká se s \ýboreln,

konávoli ve svém mísu- ukoly I'. lu. A., získává (duny

nul. Yoh sam ruzne k o n s u ly nch z p rá \“ o d uj (& iint'ormistol,

zvláštů pro \'šeobewnú informnvo. pro obchod a průmysl, pro Ženy.

pro mlmh—Z :: \e mi-stw-h přístavnír'h pro záležitosti námoi'ní.

lx'onsulore jm“ pminni zodporídnti vševhny žádosti členu () in-

formal-e. l)(řll'Q'ZlÍ má lake založili \'v srvin pilsobišli esperantskou

kanm-lái' lli,—peranlo—Ufiwjoi, \" níž somu-MU}— se \'ŝe, uo týká se

lťspernntn. Nejlépe hodí se ktomu závod na pr. knihkupeclqý,

který sám tím prímo Získává. Konal-ni- \' každém místě, svého

okrsku. kde jest, ali—spon jede-n li>peraníi_ a. delegát voh' si dopi—

sovatele nebo subdelooátn. který má tutéž úlohu Subdelegát,

získá-li 20 bh,-nil. stává se, sám delegátem. Tak téměř všude (fle—

nové ('. lí. Al naleznou nekoho, „jen“/, budu povinen zodpovídání

jejic-h dotazy aneb je podporovali pí'i veslování.

Cinn ost l'. ij. A. jest rozdělena \“ mm; odbory, z niehý.

každý jest přikázán jednomu Glenn výboru. Odbory ty jsou:

Administrado. Firmncoj, Turismo. Kensuloj, Esperanto-oficejoj,

Komerco, Junuloj. S delegáty stýká se výbor oběžníky nebo ofi-

cielním orgánem „Esperanto: Každý člen ['. E. A. (Espe 'antiano)

plati příspěveka každoroůnč stanovený všemi delegáty (pro rok

1909 Sm 036, t,. j. 87 hal.) a obdrží legitimaci, která opravňuje ho

používati bez dalšího poplatku služeb ['. E. A. Uveďme několik

příkladů () působení této organisace: Cestuje—li .,Eŝperamizmo“,

neehť obrátí se v jednotlivých městech na esperantské kanceláře,

jichž adresy, jakož i adresy delegátů obsahuje ročenka U. E. A.

Organisnvv I'.

snaží so \“

  

  
.g.

_ * ,) Tento odyádí se delegáta lsubdelegátu), jenž zasílá jej
usiredi, ponechávaje si třetinu na výlohy spojené svnitřní kore—
spondencí.
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'l'nin dostane esperantslněho průvodce s nejnutnějšimi informacemi

o městě. Mille tež navštiviti delegáta. který přispěje inu rudou

ohledne pobytu, uvede jej do esperantského klubu, dá mu „dresu

lůspernntisty. kterýmu bude nápomocen jako tlumočník atd. 7. toho

jest vidi-ti nesmírný užitek tohoto sdružení. Potřebuje-li některý

(“lun informace, () kterekoliy záležitosti v některé zemi, dopise

jen delegátu (přiloživ známku na odpověď); nedostane-li od—

poví-di, má právo stěžoxnti si výboru. Tak může na příklad

studující snadno mědí—ti podminky studia“ V jiném městě. dik

konsulůin sekce pro mládež. obchodník doví se o hnutí

obchodním v tom neb jinem miste prostřednictvhn konsula pro

obchod. danny cestujíce. samy obrátí se na dámu pověřenou

.úlohou konsula atd. Jest bez počtu příkladů, kterak lže aplikovziti

takoveto služby. Jiny smer prací F. E. A. jest pořádání výprav.

zvláště ku kongresůin (sl.)ei'antskym: připravuje společnou vy—

prnvu l—Ivropnnii ke, kongresu v Americe, ustavuje esperantskn

letni sídlu. vydává seznamy esperantskych hotelu Md.

Služeb U. li. A. mohou však používali žn náhradu peněžitou

i neespernntiste. Chce—li nektery časopis pořádnti anketu cm'—čem,

nechť obrátí se na U. E. A.. která svymi delegáty poskytne mu

jistych & přesných odpovedi. Totéž platí () obchodnicích, průmysl—

nících a j.

l'. li. A. ustavená na popud H. Hodleru n Th. Rousseaua

teprve před etyřini měsíci. má již přes 240 delegátů, na 100

vicedelegzltů. přes l50 subdelegátii & [500 členů.

(\'estnym předsedou l'. F.. A. jest dr. Zamenhof, předsedou

H. B. Mndie: kancelář ndministrativni jest v Ženevě (Espeiantio

rue Bovy-Lysberg 83, kde lze obdržeti všechny tiskopisy pro při-

hlášky spolků i jednotlivců, jakož i veskere informace.

Doufz'nne, že naši Esperantiste pochopí význam teto prakti-

cke orgnnisnce, o niž vyslovil se náš Mistr v Drážďanech, že jest

..ln plej grava institucio de nia movado.“ Každý klub esperantský

necht zvoli si co nejdříve delegáta, každy Esperantista, bydlící

v místě, kde není klubu, necht přijme ukol subdelegáta: přihlášky

buďtež znshiny na uvedenou adresu. Tim zajisté nejen zmohntní

esperantské hnuti v našich zemich. nýbrž také. rozmnoží se svazky

n styky mezi českými a cizími Esperantisty.

Ih'lcgútem Esperantan“: pražských jat p. .hn Budil, předseda

úxl'ředníhe „srazu B. U. E., ktery/' nomme" sdělí psíkem" bližší podrobnosti

o :řízmlí i služluích 1". E. A.

[NFORMOJ PRI BOHEMA NACIO.

Bohemaj mezaj iernej oj en jaroj 1907—8. En

reĝolando Bohemujo. en Moravia kaj en Silezio estis cn tiu či



juro 53 bohemaj gimnazioj kun 484 klasoj. kiuj havis 148.57 ler—

n::ntojn'. unu klason vizitis sekve meznombre 30'Tlei'nnnt0J: Estis

43 bohemaj knnbinnj liceoj kun 27 klasoj kaj 864 studantino); unu

klaso havis meznombre 32 lel'nnntínojn. lin supre nomitaj tri

lnndoj de boheme krono estis 435 hohemnj realaj lernejoj kun 42.1

klasoj kaj 14.569studnntoj. en unu klaso meznombre 34'5 lernante).

(Im gimnuzioj estas S—Rlnsnj. la realaj lernejoj T-klzisnjl

li n j n b i l e zi e k s p o 7. i r- i o en P ra 11 n 1908 kolektis be-

henm poliolo 2130000 duhelel'ojn por konstruado de bohemaj

popolnj lernejoj e n tiuj regionoj (1 e B oh e m uj o, kie

\' i v u s plimulto d n (i er m n 11 oj, kiuj spíte klam leĝo ne

rolas konstrui hohenmjn lernejojn por miloj dn bohemaj infano;.

Por suma celo kolektus kotizajojn bohema popolo ĉiutage ne nur

en urboj. sed ankaŭ en vilaĝoj jam de jaro 1880. Danke tiun ĉi

modelan oferadon de hohema nacio, kiu laŭ ]aoĥcialn statistiko estas

la plej klera inter F—inj aŭstriaj nacioj, eĉ la Germanoj]! ne escept-

ante, estis jnm elkonstruita] tre multaj popolaj kaj mezaj bobe-
maj lernejoj.

Fr. K. Svačina.

JC s [) e r ;] n t o n p r ;: 2 s k :} b \] m | y. Esperanto prokázalo
opět velmi platnou službu při bezprostředním informování ciziny
o českém mirodě. K vyvrácení nepravd šířených nepřátelským

mim tiskem německým, z něhož čel-pá své zprávy celý svět, roze-
slal pražský vicdelegát l'niversaln Esperanto-Asada K. Procházka
na 100 obšírných informačních dopisů čelným redakcím esperant-
ským a delegátům tohoto mezinárodního sdružení se žádostí, aby
jich překlad uveřejnili ve svých národních žumálech anebo espe-
rantský text szim v časopisech esperantských. První z těchto
uveřejnil tuto zprávu v doslovném znění ženevský žurnál „Esper-
anta“, časopis čtený v celém světě statisíciEspemntistů. Z národ—
ních časopisů, které přinesly překlady tohoto článku, byly nám
již zaslány: „Svenska Daghladet“ (Stockholm, 12. XIA., „Shefňeld
\Veekly News“ esp. originál (20. XLl, ,,KurjerPolski“ (\Vm'szawa,
22. XI.), „La Liberta“ (Neapol, 29. XI.). Takto všude a najednou
rozšíří se přímá zpráva 7. českých pramenů, což bez upotřebení
Esperanta bvbby nemožno. Jak nbvhz'zĵeŝtthms'i'nĥyrmai—ni

akce
o našich mirodních poměrech, dokumentuje nejlépe tento výrok
redaktora největšího švédského denníka „Svenska Dngbladet“:
„Nelze skorem vylmouti se německým pramenům o českých vě-
eeeb. nehet jiných přímých pramenů nemáme ani nenalezáme.
Proto jsem tím více tomu povděčen; Že dostávám přímý a správný
posudek () těchto událostech.“ Podobně píše známy esperantský
spisovatel A. Zakrzewski: „Grabowski dal mi Váš zajímavý článek
s prosbou. abych jej přeložil a uveřejnil v některém polskémčasopise. Hned jsem vyplnil toto přání, tím spíše, že, bohužel,
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sup petojn. sep sukrmnentojn starigis lši'isto. sop mia!—njn venan

li eldiris. sur lu kruco. en seprndin hrilo nmlsuprenuls la stuh a

Spirito (je. upostoloj. Oni legus pri sep angeloJ kun trumpeta}, pri

liln'o kun sep sigeloj. pri sep kmnununmJ 'kapsep montetoi.

Iikzistns sep ĉefaj pekoj kaj sep \'irtoj, tri diaj lon l_c'zu' morultu.

Romo stnrns sur sep montetoj. same oni di'ns pri Lisbono,-Kon-

stnntinoplo. Konigsherg, \'iirnltorg knj Hainburg. Thebo hans sep

pordegojn. La historio mkontns pri sep mondmruqu; kaj-sop

saýuloj. Lu mezepoko konis sep liberajn artogn tastronounon.

geometrion. gramatikou, retorikon, dialektiknn, aritmetikou, mu—

zikom. l.:r ĉielarko havas sop kolorojn. ln skalo sep tonojn. lži—"tus

sep imuleroj Kunm'inj knj sep .lonztj. Nioho havis sep filo,):n kai

sep tilinojn. (tiujare oni oferdonis en Grekujo sep Junulop'r kn]

sep kimltinojn ul Kreta Minotnůro. lm pupo Gregorio sepu tondts

sop monaĥejojn. lin la fabeloj (mi rakontas pri sepmeJan but-03,

pri sep korvoj kaj sep pigmeoj, Se In Spegulo falus de la nquo.

tio signifus eepjurojn nmlfelií—ujn: kin trovas hufol'e “ujon, estas feliĉa

dum sep _im'nJ: ln mono signitn por la sepo kunportas ankaŭ

t'oliC-on. Lu suln'mnrnton de ln edzeco oni nomus koncize .,sepa

sakramenm“.

Trad. vodo.

ESPE {ANTA MUVADO INTER BOHEMOJ.

K ! u h li s p e r u n t i s ! ii v P r a z e. \'e sehŭzi dne (.). pro-
silne vxpomenntu ŝcsttflzo výročí založení tohoto prvního českého
klubu esperantslniho. Na pon-niu Clenských týdenních schůzi jest
vedle volného rozhovoru též reforování o obsahu nových čisel“ns-opisu ps,wrantslqvnlt. klera jednotliví členové doma pročítají.Kom—em listopadu uvítal klub ve své spolkové mistnosti nndšenou"_ nounztvnou šii'itelku Esperanto puni R.-Ĵunelmvou z Bordighery.(*u sop i sy prquke pi'ine. _v několik zpráv o Esperanta, jmeno-vitě C-lzinek o informování t-iziny lispernntem; „Světozor“ uveřejnilsnimek rukopisu Zmnenhofova (zkousky B. U. E.) a obrázek z kon-; esn tSokolove u anonei). —— P rn ]] a-VIII. Soukromá společnostv hostinci ..,L' chmelového keře—'" požádala p. V. (Jánského. jednatelepreset-kého odboru esp. () uspořádání kursu; tjý, ochotně vyhověl:! zahájil kurs HS. říjnu, který skončil po dvou měsících. Nyní vy-wĈ-uje ve vy m kursu (Zn čethu zvoleno: Deveno kaj Historio deEsperanto). Brzy bude založen kluk. který se již hlásí k Unii. Kursnuvštňvuje 16 osob. — M a t i (* ní 0 (1 h or III l á d e ž e „u sv. Sal-vatora“ {Praha l., Kosteŭmi u].) pořádá na podnět svého předsedyp. Soukupa kurs esp. Na místě puvodne zamýšlené jedné hodin'vmšsíůnb přednáší nyní p. .I. Kopecký d\'dk'áte za měsíc a to navyslovnmí pi'z'uu' posluchaeu, což jest nejlepším důkazem zaiimuo“ Esperanto. Jednotliví členové odboru vzájemně dopisují. — K l u hIus-pe rantistů v Plzni poijtidnl v sobotu dne 12. prosincepřátel T_Ií večírek ve velkém sále Reineslnickó besedy, při kterémpo prve byla u nás provedena espermuská dvouuktovku „La Giusto“
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t\'. \'alliennovat, v „tz s úspěchem l'tčinkovali: sl. li. Lehnertova,

si. A, Jindrova, pp. i(. Svlnvarz, B. T_ytl a V. Vojtech, Bezvadnu

provedení veselohry bylo odměněno zaslouženou pochvalou. K \'e—

čírku dostavili se též. hoste zOseku u Roky-an (p. na. uč. E. Ba—

ti—kt a 7. l'rnhy (p. \'l. Tobek :| red. C. C. I.). —- bubon-istu

Kl u bo ..Z a m e n h () t" e n l' l z e n. Kurs zahájený 3. listopadu

ve spolkové místnosti potrvá do konce roku. Vyučuje p. lšeclřivh

Tytl. Vyborové schůze konají se dvakrát měsíčně, členské jednou

za misio. —4 H I' a tl 0 (' K r zi l o v (>: Horliv'ými členy kroužku bylo

získáno již. dosti posluvhuůu pro nový kurs, který bude v lednu

mm.-n. Při svých schůzkách pěstuje člen.-stvo rozhovor esperant-

ský. Jednotliví členov—Í- zpravuji viz/„inu o politické situaci naseho

národa. \' Hra—lvi Kral. zni—ne vyučovali pan Vacek rhovance

pnedagogia, kloří slíbili \'n'-inkovati při esp. divadelní a hudebni

zábavě. ' K I u b v i) r a s k a (' c v. který se právě definitivně

ustavil. zadal stinovy ku potvrzení. Do stanov vložen článek o lw—

zničuitelnosti základu Esperanta (stejní— učiněno při současně za—

danych stanovat-h k l u bu v Ja rom (!ři. Zde umístěny před

nádražní budovou veliké napisy esporantskó). Jednatel klubu pan

Jeřabek informoval doputari z řad uč elstva z okrsku učitelské

jednoty Bohdaneč-ské o potřebných klm—Ich k zahájení espel:

kursu. » iš l u b E s p o r a n t is t ŭ v Chrudim i ustaven deli—

nitívnč diw 17. pros. po skončí-ní kursů. Současně loučí se se svými

posluchači horlivý a obětavy nas stoupenec pan dr. J. Fousek.

který bude od Nového roku působíti v Pardubirích. Klub chru-

dimský. jehoz on je spoluzakladnteleni. ztrácí v něm obětavého

[_n'aeovnika.—1\'lub l'] s p 0 r a n ! is t ŭ v M l. B olesi a ví uspo—

i'adal u. prosinri- zdařilou pi'ednasku jednatele B. U. F., p. lí, Pro-

t-lnizlq. Zásluhou pana Capelaka. jednatele ,.Sokola"', konána před—

naska v sokolovně. \' nejbližší době zada klub stanovy ku schval-

lvní. Srhuzo poi'adají sn kam— (ntw-_)" v hostinci „v zálozně“. Pp. Jar.

llohaůek a J. Posva opatřili výkladní skříň na dům v Zelezné

ulivi. v ní?. knihovník klubu p. Siníd vyložil zajímavé novinky

'l. esp. literatury. Mistni listy „i\iladoboleslavské Listy“ a „Jizeran'

uveřejnily Článek o iotorínovaníciziny Espe 'aiitvni. zaslaný jedna-

telem ['t-iv. —— K] u b \" T r n t n o v (= studuje jednoaktovku „La

lionkonto'“ a hymnu ,.in Esperoh k osperantskúmu večírku, který

bude se konali na jaře příštího roku. Klubu byl darován horlivým

Plenum p. Pokzirkeni velik_ odznak espel". — Hostomice p. b.

Dik neunaintí snaze p. Nováka založen již definitivně klub espe-

rantský. Na ustavujím' Sl'illlzi due 29. list. zvolen předsedou p. Fr.

\'inkihot'vr, odb. učitel, do výboru pp. Vi!. Křepelka, uč. (jedni.

l'r. Novak. K. Budil. Jar. Halbhuber. sl. M. Veselá, K. Skřivanvovzi.

Zu náhradníky pp. J Sobíšek. Fr. Kraus a sl. J. Barborko'á.

Kurs vedený pp. Kře|'t_elk0u a Hulbhubrent zahájen (3. prosince.

Klub čitzi DU Menil. — Ceský iš rod. Jednatel B. [Ĵ. E. pan lí.

l'rorhazka navštívil opět dne 2. prosím—e členy přípravného vý-

borir zdejšího klubu pp. red. Miškovskehm Od. Speldu a jeanhO

gin—_yslnrŝivll pritkopniku ůsperanta v Cechach p. V. l'echatyho.

ucitele ve Stoliníi'i. který nyní zahájil veřejný kurs. V sokolovně

usporadzina ti. prosim—e prednáska red. C. C. 2.. dosti četné na-

vslíwna. .lydnotlirýin interesentúni zaslány z Prahy informační

llSix'OplřX.[i\l'tltllŽeii. který brzy ustaví se v klub, jest již delší dobu

v_n spojeni s u tr. svazem B. L'. E., za jehož člena se přihlásil. —

]Xlřl ' 0 \'.\'- 1) inčníin p. prot'. Aug. Pitiika rozvinul se již i zde

vily ruch esperantskj'z k němuž dán podnět znamou přednáškou
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„ 4 y „.\' literární jednotě. Kurs zahájeny v' lgumlovĉ lllestslitĉ"SkOĴXĵŝapl'lJĵ

(rom- ochotnŭ městskou radou, navstewue presy 60 neastrnkul La
rethu zvolen článek: „La malhela anasitlofvgfucebnlcce Cefecove,
Kurs jest pořádán od 7—3/49 več. V_nejbllzsl dobe hud_e ustaven
k I u lv. klc—ry se již hlásí za členu ústredního svazu B. L. E.
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Kavárna ,Union“ Kalcio

Praha I. Ferdinandova třida.

Super-ntm mcolář. Stí-gang Hapal-autista Rupel-uno - molo.

ESPERANTA LEGEIO. ESPERANTSKÁ ČÍTÁRNA.

Ne forgesu viziti en PRAHA la sidejon de centra asocia „BOHEMA

UNIO ESPERANTISTA“ en kafejo ,,UNION“.

 

T ele fo n 2957. FP. Davidek.

RA REVUO_ * PAUKIBR-ADRBBARO

NIC—na:;1 lilŝeraturat gazeltobintoěl'- Adresář ČGSkýCh

nacia n onstan akun a ora o — -

de Dro. Zamenhof; _Esperannsm'

ce HachetteSzCie.,79.Bd.St.Ger- Cena 40 haléru Vypl-

main, Paris, kaj ĉe ĉiuj ĝiaj ko- mnm mno ESPERANTISTA

respondantoj.Jare7Fr. (2,758m). PRAHA I. 342.

 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA-PRAHA
zoomem amano-mm,

red. K. L. Kukla, Smíchov, Královská třída 19.

ESPERANTA RUBRIKO.

Por Esperantistoj 7 K jaro (anstataŭ 8 K}.

_— Čtěte strany 115. a 116. _

BOHEMA ASOCIO ESPERANTISTA

(uno do noh] Esperantistoj bonan.-j).

Roční příspěvek 11 K (zdarma oňcielní orgán „Časopis Českých

Esperantistŭ“). 2 kor. (bez Casopisu). Bohatá knihovna. —— ldml:

Sun ponso: Praha 1. Esperanto—Kafejo „Union“ Ferdinandova tř. 29.

STŘEDISKO PRAŽSKÝCH ESPERANTISTŬ

Klub Esperantistů V Praze,

založen r. 1902. Pravidelné členské schůze a konversační kura

Vždy ve středu večer ve spolkové místnosti restaurace „u Dunátů .

(Praha II. Spálená ul.) Knihovna a 340 svazcích děl esperantskýcp

(16 ĉasopigŭ). Roční říspěvek členek 4 K. (Clenové dostávají

zdarma „Casopis Ces 'ch Esperantis “.) Příspěvek ročně 2 K

pro členy, kteří nepřejí si dostávatx časopm.

STELO, internacia si no esperantista. Oanak. Esperantl—

stů (zák. chráněn). Cena %0 hal. (frankoĝ Sleva pn objednávce lO

kusů. Objednávky vyřizuje jednatel Klu uEspemntistŭ v Praze l.,

kavárna „Union“.

 

Q



KNIHKUPECTVÍ

\
v

\F.TOPIC,PRAHAI.,
' Ferdinandova třída 11.

Sklad literatury “penante.

ŠŘOPAGACNi LISTY

obsahující na 4 str. nástin významu, x_nluv-

nice a rozvoje Esperanta, jsou nejlepší

pomůckou informační při přednáškách atd.

Cena 2 hal.

Red. C. Č. E. Praha 11. 2023.

__ Ill ROČNÍK 1909.

„časopis Českých esperantistů“ 1

ěsíce a bude ]

   

 

 

bude vycházeti od ledna příštího roku počátkem“ m

rozšířen o literární přílohu:

LITERATURA ALDONO

DE ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTÚ.

: Tato ě-stránková příloha bude obsahovati krátké články

belletristické, články dvoujazyčné, rozhovory espe-

rantsko-české, anekdoty a pod.

PŘEDPLATNÉ G kor. zůstává n ezměněn o. Zašlete

předplatné složním listem, který jest. přiložen k tomuto číslu.

III. J ar k ol e k to (1909) de »Časopis Českých Esperantistůa

enhavos utu-num aldonon 4—pqĝan. La abonprezo restos neŝan-

ĝita (por fremdlando Sm 1—50} '
'

karuo : Praha II. 2023. Dittrichova ul. 7. (Bohemujo).

ATENTIGO: Kiu sendos laŭ ti u ĉi a dreso sian abonpagon

nn t aŭ fin () de fe b r ua r o, ricevos 50% da rabatoje unu ekzem-

plero de »De veno kaj Historio d 9 Esperanto: (3) hel.

anstataŭ 60 hel.).

__

Eldonanto: Ed. Kůhnl. —- Presejo de K. Fitter, Praha.

 


